
lel - ne csináljon túlságosan könnyen
énekelhető _slágereket. Meglehet, ezért
komponálja át a zárt számokat, ezért nem
enged túl egyértelmű szólókat, s ezért ad
legtöbbször strófák helyett csak sorokat a
kórusból kihangzó „szerepeknek". (Az
utóbbinak az az ára, hogy nincsenek
kitüntetett pillanatok. Nem elég
hangsúlyos a bábok életre keltése, a
társulat föllázadása vagy a
visszaélettelenedés marionetté. Vagyis
nincs az előadásnak ritmusa. Tempója van,
de a kettő nem ugyanaz.)

Mindez nemcsak (zene)dramaturgiai,
hanem koreográfiai és rendezői kérdés is.
A „munkakörök" a műfaj természeténél
fogva összetartoznak. A. dramaturg
Horváth Péter, a vendégkoreográfus
Krámer György és a rendező Katona Imre
tevékenysége föltételezi, illetve ki-egészíti
egymást.

Ennek megfelelően a koreográfia lehet
rendezői gesztus, és viszont. A dra-
maturgiai csomópontokon föl is oldód-nak
egymásban. Ilyen a bábszínpad kicsiny
terébe szorított commedia dell'arte játék, a
bábok és a színházi közönség együttes
„ribilliója" vagy a félig még báb, félig már
ember színészek lelki konfliktusa. Éppen
itt lenne szükség az egyes figurák
egyénítésére, saját drámáik. kibontására;
ennek híján sem koreográfiailag, sem
rendezőileg nem tud jelen-tőssé válni a
szituáció. Ha a megelevenedő
marionettegyüttes, az állandó típusok - tipi
fissi - társulata személyek-re szabott
pszichológiát kapna, mindjárt volna egyéni
dráma is, nem csupán közösségi. A valódi
jellem nélküli karakterekben sokkal több a
lehetőség, mint amennyi megvalósulni
látszik. Az intendánssá kinevezett
Féligkész mint metaforikus hős egész
válságot élhetne át; Sasvári Sándor
pompásan megtervezett exteriőrjében
megvan az esély erre - Horváth Kata
jelmeze kitűnően sikerült -, s a figura
színészileg is erős. Ugyanígy a többiekben
is el kellene indulnia valamiféle belső
karakterizálódási vágynak. A duettekre
szabdalt ensemble nem igazán megfelelő
zenedramaturgiai forma ehhez,
következésképp a jelenet rendezőileg is
megoldatlan. Hiba továbbá -- méghozzá
egyszerre rendezői és koreográfusi hiba --
betétszámmá tenni, tartalom nélküli,
táncos kupléduetté lefokozni a szövegben-
zenében egyéb-ként szellemes „cső-
számot". S végül egy előadásban, amely a
bábtáncoltató (szín)igazgatói vagy
bármilyen hatalomról szól, nem szabad a
legfőbb hatalmat,

a slusszpoénként megjelenő Királynőt
hatalmas sakkfigurának ábrázolni.

Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az
előadásra még mindig egyfajta heroizmus
jellemző, aminek az oka a Rock Színház
születésétől kezdve alig csök-kenő
hendikepje. A MOM Művelődési Ház
színházterme nemcsak a műfaj optimális
interpretálására alkalmatlan,
megközelíteni sem tudja azokat a
körülményeket, amelyek elfogadhatóvá
tennék egy effajta darab minimális „kiállí-
tását". A színház eddigi bemutatóiból
voltaképpen nem derül ki, hogy egyáltalán
van-e szcenikai elképzelésük. (Az
elképzelés megvalósítását amúgy sem le-
hetne számon kérni.) A bábjátékos díszlete
egyszerűen snassz, s ezen nem javítanak a
világítási trükkök, amelyek túl-ságosan
revüszerűek, olcsón csiricsárék. Sem a
rockoperát, sem a musicalt nem lehet a
„szegény színház" kategóriájába utalni. Ez
egy pénzigényes műfaj. Nem kell
bonyolult színpadi masinéria, de az
egyszerűségében monumentális, impulzív
hatásokra építő megoldás legtöbbször
éppolyan drága, mint egy forgó-csillogó
szcenika. (Lásd: Jézus Krisztus Szupersztár.)

A színház teátrum voltát semmisíti meg,
ha ezt nem veszik figyelembe. Van ilyen
veszély. Azon az előadáson, amelyet
láttam, a főleg fiatalokból álló közönség
hajlamos volt „operett"-koncertnek fölfogni,
amit lát. Gyakran tapssal kísérte a zenét;
érezhetően kevésbé figyelt a drámai
történésre, a szövegre pedig jóformán
semmit. (Igaz, nem is mindig lehetett
érteni.)

A kifogások ellenére A bábjátékos vonzó
és sikeres produkció. A siker záloga
ugyanaz, mint eddig: az együttes
tökéletesen fegyelmezett, profi teljesít-
ménye, stiláris biztonsága és a műfaj iránti
kivételes érzékenysége.

Kevés társulat mondhatja el magáról a
mai magyar színházban, hogy tudja, mit
csinál. És kevés társulatról mond-ható el,
hogy tudja is csinálni.

Béres Attila: A bábjátékos (Rock Színház)
Dramaturg : Horváth Péter m. v. Zene:

Várkonyi Mátyás. Koreográfus: Krámer
György m. v. Díszlet: Katona Imre. Jelmez:
Horváth Kata. Rendező: Katona Imre.

Szereplők: Csuha Lajos, Meződi józsef m.
v., Hegyesi Géza, Makrai Pál, Monori
Balázs, Balogh Bodor Attila, Sasvári Sán-
dor, Füsti Molnár Éva, Prókai Eva, Kováts
Kriszta, Nagy Anikó, Prókai Annamária,
Gajdos József, Homonyik Sándor,
Bardóczy Attila, G. Szabó Sándor, Tóth
Szabó Szilvia, Szabó Endre.

NOVAK MÁRIA

A hiány drámája és
a dráma hiánya

Történelmi drámák
Nyíregyházán és Debrecenben

Segítsd a királyt!

Ratkó József művét nehéz lenne meg-
határozott műfaji kategóriába sorolni még
akkor is, ha a XX. századi dráma-irodalom
a műfajhatárok eltolódásának,
feloldódásának, összekeveredésének oly
változatos formáit produkálta.

Pedig az író a magyar történeti for-
ráshagyományokból merítve, valóságos
drámai történetbe és jellemekbe próbálta
önteni mondanivalóját. Témájának súlyos
kérdései azonban szétfeszítették a
műformát, s egy különös lírai-logikai
rendező elv szerint működő képsorozatot
eredményeztek.

A darab az államalapító István király
fiának, a trónörökösnek halálával kez-
dődik. Jog szerint Vászolyt vagy Aba
Sámuelt illetné a korona, de István
felesége, a bajor Gizella a Főpappal együtt
Orseolo Pétert akarja utódnak. István
bizonytalan; egyetlen elképzelése, hogy
Vászoly kövesse a trónon, kudarcba fullad;
őt Gizella megvakíttatja. A történeti
témához közvetlenül még egy jelenet
kapcsolódik: sikertelen merényletet
követnek cl a király ellen, István
megkegyelmez az orgyilkosnak, de halál-
ra ítéli a fölbujtó nemeseket, Décsét és
Csetét.

A történelmi eseményeket különböző
epizódok egészítik ki. A Főpap meg-
próbálja rábírni a pogány táltost, az Öreget,
akinek szavára hallgat a király, érje el nála,
hogy ne Vászolyt, hanem Pétert válassza
utódjának. Két bajor végezni akar az
Öreggel, de együtt találják a Főpappal,
ezért elállnak szándékuktól. István
törvénynapot tart, s egy néma igric
ügyében igazságos ítéletet hoz. A Főpap
elbúcsúzik a királytól, elhagyja az
országot.

Az események jó része - Vászoly
megvakítása, a királyné praktikái, az igric
elfogatása és megcsonkítása, a király elleni
merénylet előkészítése - a háttér-ben
játszódik le, s csupán következményeit
látjuk és halljuk. Ennek nyomán csapnak
össze az ellentétes eszmék és nézetek a
király és az Öreg, az Öreg és a Főpap, a
vak Vászoly és a király, Gizella és a király
jeleneteiben.



\ cselekményt elindító konfliktusban
tehát Istvánnak döntenie kellene a
trónutódlás kérdésében, ő azonban nem
tud olyan személvi meg nevez i , alti alkal-
mas lenne életműve megőrzésére és
továbbfejlesztésére. Végül a döntést
rábízza az időre. A kezdet és végpont
látszólag ugyanaz, ám közben felzárul, hogy
miért nem dönthet az uralkodó.

\r. „önmagába visszatérő cselekmény" -
akár az ibseni analitikus drámára, akár
Csehov Három nővé ré re vagy éppen Beckett
G o d o t - j á r a gondolunk - ismert
drámaszerkesztési modell. De Ratkó
figuráinak magatartására s ezzel együtt a
cselekmény (látszólagos) tincseire sem a
klasszikus vagy a modern, sem a zárt vagy
nyílt drámaépítkezés nem szolgál
magyarázatul.

Gizella veszélyes, messzebbre tekintő
terveiről, hatalomra törő egyéniségéről
nem győződhetünk meg elegendő
mértékben, mert abban az egyetlen
jelenetben, melyben jelleme előttünk
feltárul, inkább látjuk őt a fájdalomtól
belső egyeasúlyát vesztett anyának es
feleségnek, mint határozott, uralkodásra
tervtett nagyasszonynak,

Látjuk, hogy a királyné gyűlöli a
magyarokat, kitiltja az udvarból Öreget. A
gyász sem törhette meg, fia ravatala
mellett már az utódlás dolgában intéz-
kedik. Úgy tűnik, két nap alatt
megszervezte, hogy a távolban élő
Vászolyt megvakítsák. A templomból
kilépve még ő figyelmezteti férjét, ne
merüljön el bánatába, tartson
törvénynapot. Egyetlen nagyjelenetében
viszont: teljesen összeomolva, az őrület
határán kori számon fiát férjétől meg az
(.)regtől, megátkozva őket s egész
ta tá jukat , mondván: Isten a pogány
magyarok bűnei miatt sújtotta halálra
gyermekét. Élete már értelmitlen,
legszívesebben fia mellé feküdne a sírba,

Gizel la többet nem jelenik meg a szí-
nen. Csak a lázadó uraktól értesülünk
arról, hogy a királyné mind vadabbul
üldözi a magvarokat, s beteg, öreg férje
helyett kezébe ragadta az ország gyeplőjét.
istván viszont éppen ekkor a legnagyobb
eréllyel és igazságosztó hatalma teljes
birtokában ítélkezik az urak felett. Tehát
bizonytalanná válunk, hogy Gizella
csakugyan fölébe kerekedett-e urának.

Másutt egy lényeges párbeszédet, a
p o gány Öreg és a keresztény Főpap vitáját
- alig indokolható módon - vágja ketté az
író. Egymás győzködése közben a Főpap

a közelgő vihar hűvös

velük, amikor mindketten vállalják tettüket,
mert úgy látták, hogy a király gyenge,
tehetetlen, nem törődik országával,
kiszolgáltatja népét és földjének kin cseh a
bajoroknak, az idegen asszonyra bízza a
hatalmat. Nem derül ki egyértelműen,
hogyan és miért jutott el Décse és Csete a
királyhűségtől a gyilkos lázadásig. Ebben
szerepet játszik Gizel la alakjának fentebb
vázolt - ellentmon- dásos volta és István
egyéniségének, magatartásának
következetlensége.

A történelem tanúsága szerint az
államalapító uralkodó jelentősége
vitathatatlan: a kalandozó, nomád magyarság
életformáját, társadalmi berendezkedését és
szemléletét hozzáigazhotta a korszerűbb
európai modellhez. (Ratkó József elemi
parancsnak tekintene: ,,Az István-művet
Ieszólni tilos!") Kétségtelen, hogy az új
állam még nem szilárdult. meg, István
halála után válságos korszak következett.
Ratkó József a válságot vissza- vetítette
István életének utolsó szakaszira, az
uralkodóra terhelve annak okait. Ezért nett
az abszolút tekintély s még csak nem is a
belső konfliktusokkal
vívódó tragikus hős - áll előttünk, hanem
egy eléggé y itatható személyeség, aki
arculatának más-más vonásait mutat-ja
felénk,

l s t ván először megtört apa, majd erélyes
király: megvédi az Öreget a rátámadó

vitézektő l, békét teremt at civódók között.
Aztán ismét földre sújtja a gyász. Gizella
őrölt vádjait megértően

Ratkó József: Segítsd a királyt!
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)
Rudas István (Pető fia, énekvivő), Gados Béla (Décse), Juhász György (Zerénd)
és Csikos Sándor (István)

szele elől menekülve - az Öreg
szőrgubájába burkolózik és elalszik.
Közelében elbóbiskol a sámán is. Ekkor
lopóznak he a hajorrak, hogy megöljék őt,
de megriadnak püspöküktől és eliszkolnak.
\ felesleges közjáték után a Főpap és az
Öreg felébrednek, s jóformán ugyanott
folytatják vitájukat, ahol abbahagyták. A
jelentet gégén, nemi ismétlődéssel, sor
kerül az összebékélés színpadi gesztusára
is: a viharban együtt hújnak a guba alá.

A három magyar viselkedése, kiváltképp
végső döntésük oka homályos; illet ve
határozatlanságban maradunk abban a
tek intetben, hogy kettőjük
szembeszegülésének van-e jogos alapja.
Zerénd, Dé c s e és Csate, a magyar duxok
lojálisak és törvénytisztelők, ámbátor sérv
őket István németbarátsága. Zerénd ifjúi
hevességgel támadja a királyt, Décse és
Csete, sőt még a szerencsétlen Vászoly is
ezért minduntalan mérsékletre inti őt.

István politikájának legvakmerőbb bírá-
lójn Zerénd, ám később nem vesz részt a
király elleni merényletben. Décse és Csere
kiegyensúlyozottabb, a darab elején m é g

nem a bajorokat okolják az ország romlása
miatt, hiszen - ahogy Décse kifejti - a z o k
is idővel elmagyarosodnak, beolvadnak, és
- ahogy C s e r e megérti amúgy is
szívesebben élnének hazájukban, mint
idegenben. A megvakított Vászoly haragját
lehűtik. pártját fogva a királynak és a
királynénak. \fajd csak a merénylet után
találkozunk



és megbocsátóan hallgatja. Később mint-
ha valóban visszahúzódna bánatába, öreg-
ségébe; utána váratlan eréllyel küldi
halálba a két nemesurat.

A dráma morális igazsága tehát főként
ezen a ponton szenved csorbát, ugyanis az
író - szándékosan - nem dönti el, hogy
Décse és Csete jogosan lázadt-e a király
ellen, mert az valóban alkalmatlan már az
uralkodásra, vagy jogtalanul, mert még
ereje birtokában, bölcs mérlegeléssel várja
az útmutató megoldást.

Ratkó József műve azonban olyan fe-
szültséget sugárzó darab, melyben egy sa-
játosan öntörvényű lírai logika igazítja és
fogadtatja el az epizódok váltakozását s a
jellemek fordulatait. (A dramaturgiai
elemzés viszont kimutatja, hogy számol-ni
kell a színpadi megformálás esetleges
buktatóival.)

A trónutódlás kétségessé válásának tör-
ténelmi pillanatát a „megállt idő" meta-
forájává transzponálta az író, mivel hi-
ányzik a múltat a jövővel összekötő
láncszem. Ehhez a költői képhez kapcso-
lódik egyre táguló körökben a múltat és
jelent metaforikusan értelmező, analizáló
képek sora, melyben a jövő is felsejlik.
Éppen ezért nem laposodik Ratkó műve
afféle mára kacsingató példázattá, felületes
vagy leegyszerűsített intelemmé, hanem
történelmi-nemzeti fejlődésünk egészére
érvényes gondokkal viaskodva tud szólni
sorskérdéseinkről. Hiszen hányadszor állt
meg az idő kereke, megsemmisüléssel
fenyegetve létünket, hányszor következett
be olyan válságos állapot, melyből alig
látszott kivezető út! Hányszor támadt
szószólója igaz eszmék-nek, midőn nem
állt mögöttük erő! Vagy éppen azért
hiúsultak meg tervek és remények, mert
nem volt nemzeti összetartás? Mertük-e
vállalni mindig múltunkat, vagy inkább a
„bűnösök vagyunk" ön-vádjával tagadtuk
meg? Hányszor hirdettük kényszerű vagy
képmutató nemzeti önérzettel, hogy
egyedül is megállunk a lábunkon! És
hányszor latolgattuk, hogy megérte-e az
áldozat, amin felépítettük Déva várunkat!

A lírai megközelítés asszociatív ereje
révén kitágul a gondolatkörök tartalmi és
értelmezési szférája, s éppen ezáltal elvész
körvonala, irányultsága. Megfog-hatatlan
távolba csúszik az alaptételből - a múlt és
jelen viszonyából - következő konklúzió: a
jövő képe, a kibontakozás útja - annak
ellenére, hogy a da-rab egészében véve a
fejlődésbe, a továbbhaladásba vetett hitet
sugározza. Ratkó József lírai ihletésű
művében a

drámai döntés, az ítélkezésre késztetés
sikkad el.

Ratkó művének súlya és értéke nem-
csak a témában, a sorskérdések felelős-
ségteljes felvetésében rejlik, hanem a téma
különleges nyelvi erejű megformálásában
is. Ma már ritkán születik verses dráma,
holott a klasszikusok repertoáron
tartásával ismerősen csengenek a közön-
ség fülében a ritmikus szövegek. A
Shakespeare-tragédiák verselése, a blank
verse - ezt alkalmazza Ratkó is pedig
különösképpen megszokott a nézők
számára. A verses beszéd természetesen
„megemeli", fennkölt ünnepélyessége
némileg el is távolítja a drámát, fő-ként
akkor, ha az író - nem rejtve forrásait -
biblia- és zsoltárfordítóinkhoz, hitvitázó
prédikátoraink hoz és klasszikus
költőinkhez fordul „segítségért". A dráma
némelyik monológja, István imája, az
Öreg regős énekei akár önálló lírai
alkotásként is megállnának. A pár-
beszédek a költői képek érzéki erejétől és
az archaizáló nyelvi fordulatok különleges
szépségétől fénylenek.

Nem mindennapi feladatot vállalt a
nyíregyházi színház Ratkó József drá-
májának bemutatásakor. A rendező, Nagy
András László és a díszlettervező, Szlávik
István figyelmen kívül hagyta az írónak a
színpadképre vonatkozó naturalisztikus
utasításait, helyette egy-szerűségében
hatásos díszletet épített a színpadra.
Szakács Györgyi jelmezei színükben és
jellegükben a színpadképhez igazodtak.
Sima vonalú, rusztikus anyagból készült
fekete, szürke, barna ruhái a korhűség
illúzióját keltették. Az egységes jellegű
öltözékek közül stílusosan emelkedett ki a
pogány táltos jelmeze, hatalmas
szőrgubája.

A szürke szín uralta a díszleteket is.
Középütt a háttérben hatalmas nomád
sátor emelkedett, ami egyúttal egy korai
román templom képét is felidézte. Ha két
óriási kapuszárnyát kinyitották, akkor
feltűnt az égő gyertyákkal teli egy-szerű
oltár. Az építmény két oldalán a nehéz,
sötétszürke ponyvafüggönyök mintha égig
érő fatörzsek vagy egy vár falai lennének.
A színváltásokat a kapuk kinyitásával,
becsukásával, illetve né-hány stilizáltan
„primitív" tárgy elhelyezésével jelezték. A
természetes világítást olykor egy felülről
érkező „túl-világi" fénysugár váltotta. fel,
miáltal ezek a jelenetek magasztos
szférába emelkedtek. Időnként az egész
színpadot homályba burkoló füst
„nyomatékosította" a rendező szándékát:
nem való-

ságos történet, hanem költői látomás ele-
venedik meg előttünk.

A gondolatok kiemelésének lényeges
rendezői és szcenikai eszköze volt a
színpad leghangsúlyosabb helyén, elöl
középütt elhelyezett „láda" - mely mint-ha
Imre herceg testét rejtette volna magában -
mementóként figyelmeztetve a megszakadt
idő elkerülhetetlen következményeire. A
koporsót körülvevő szabad természet
viszont a maga örök meg-újulásával
„ellenpontozta" a megtorpanást, a
megsemmisülést.

A Halotti Beszéd kezdő sorai - Durkó
Zsolt stílusos aláfestő zenéjével

különös hangulatot teremtettek a jele-
nésszerű képsorok indításához. S mintha
első írásos nyelvemlékünk sorait folytatná,
szólalt meg az „óbéli ember", az Öreg,
hogy elregölje a szeretett herceg halálát,
pogány imát mondjon testéért, miközben a
templom bezárt kapui mögül a halott lelke
üdvéért tartott gyászmise hangjai
szűrődtek ki.

A szuggesztív látvány, a szimultán le-
játszódó kétféle szertartás egyszeriben
közel hozta a majd' ezer év előtti esemé-
nyeket s a metaforikus konfliktust.

A jelenetek mindegyikét állóképszerű
tabló formájában komponálta meg a
rendező, ezáltal emelte ki az eszmék és
gondolatok hullámzását, a költői szöveg
szépségét. Nem kívánta - feleslegesen
különböző színpadi effektusokkal a néző
tudomására hozni a színfalak mögött le-
játszódó eseményeket. Történelmi drá-
máról lévén szó -- a hazai szokásokat
ismerve - kísérthetett volna az is, hogy a
rendező felvonulásokkal, szertartásokkal,
néma szereplők tetszetős csoportozataival
tegye látványosabbá és mozgalmassá az
előadást. Nagy András László elkerülte ezt
a kézenfekvő megoldást, ami jelen esetben
éppen a lényegről terelte volna el a
figyelmet. Ehelyett a szereplők térbeli
elhelyezésének - az általuk közvetített
gondolatok fontosságának megfelelő -
hierarchikus rendjére, a jelenetváltások és
az egyes színek belső ritmusára, valamint a
szövegmondás tisztaságára ügyelt. Az
előadás elevenségét a színek és a
párbeszédek pontos ritmikai felépítésével,
az indulatok változatos, crescendós-
decrescendós lüktetésével teremtette meg.
A színek - többnyire erőteljesebb váltások
nélküli - gyors pergetése szintén a
mozgalmasság látszatát keltette, de
valójában azt eredményezte, hogy a darab
epizódjai, a látomásmozaikok egységes
drámai cselekménnyé olvadtak össze.
Emiatt a drá-



mai vonalvezetés eredett kontrasztjai
Gizella kétarcúsága, Décse és Csete pál-
fordulása, István alakjának ellentmondásai
- mégiscsak kitetszettek. Talán
határozottabb színváltásokkal, a láto-
mások kontúrjainak keményebb
megrajzolásával nyilvánvalóbb lett volna,
hogy nem összefüggő történelmi ese-
ményekről , hanem költő i képek felidé-
zéséről van szó.,

Az előadás zarójelenetében - amely
voltakepp István „látomása" - a rendező
szimbólikus képi összefoglalóját adta a
költő üzenetének. István háta mögött
valamennyi szereplő felsorakozott -
köztük a mar meghaltak is, az Öreg,
Décse és Csere és e l i sméte lte legfontosabb
gondolatait, emlékezetünkbe vésve a
lényeget: mindannyian cselekvő részesei
vagyunk jelenünknek és jövőnk-nek,
vállalnunk kell önmagunkat és történelmi
múltunkat. István pedig -. a nézőkkel
szemben gyermeke koporsójára borulva
mondja el utolsó imáját, hazáját és népét
a fentről aláhulló égi fénysugárral
jelképezett jövő gondjaira bízza.

A Segítsd a királyt! szereplő i hűségesen,
értően és érthetően tolmácsolták a
drámát. Elsőként kell megemlíteni, hogy a
járványszerűen terjedő hibás vagy
modoros hangképzés, beszédstílus korá-
ban a. nyíregyházi színház tagjai tisztán,
szépen és egységes hangnemben
szólaltatták meg a verses szöveget.

\ világos és értelmes intonációra,
valamint az eszmék, gondolatok kife-
jezésére forditott energia azonban mint-
ha fölemésztette volna a színészek erejét,
a dráma szövegében megtalálható érzelmi,
akarati sokszínűség, árnyaltság kevésbé
jutott kifejezésre játékukban.

\ dráma egyik legérdekesebb figuráját
- ha rezonőrnek tekintjük, akkor központi
alakját -, az Öreget Holl István játszotta.
Holl a mindig megújuló, örök természetet
az író panteisztikus felfogását képviselte.
Alakításában a méltóságteljes egyszerűség,
a természet titkai-nak és az emberi világ
törvényeinek rezignáltan bölcs ismerete
dominált, Szerepfelfogásának sajátosságát
az adta, hogy a számunkra már-már
mesebeli lényt, a pogány táltost fanyar és
tisztánlátó kortársunkká formálta.
Egyszerre. volt kívülálló és az események
legérintettebb résztvevője,
megszenvedője. .\ darab elején és vegén
felhangzó - emlékezetes - regőséneke a
csendes síratóénektől fokozatosan ívelt
fel az őszinte- érzelemmel telített
pátoszig. A király leg-

Bárány Frigyes (Püspök) és Csikos Sándor ( Is tván) Ratkó József drámájában
(Csu tka i Csaba fel vé te l e i )

rály es a betegségbe, öregségbe menekűlő,
megtorpanó ember vonásait kel-lett
vegyíteni. Csikos Sándor a király
szerepében jórészt a kettő közötti, sem-
leges harmadik utat választotta:
kiegyensúlyozott, ünnepé lyes , megértő és
igazságos volt. Emberi szenvedélyekre rit-
kán ragadtatta magát: feleségének fáj-
dalmas kitinrése és átkai - az
együttérzésben feloldódva mintha
lepengtek volna róla. Nagyobb érzelmi
töltést és hullámzóbb indulatokat sugallt
az Öreggel való első találkozásánuk
szövege is. Gyengén megvédi ugyan
sámánt, az-tán az Öreg mind
szenvedélyesebb kérdései, vádjai hallatán
beburkolózik nyugalmába, szelíden
válaszolgat, holott az ő ellenérveinek súlya
is fokozatosan növekszik. F i a elvesztését
nemes komorsaggal viseli e l : ezért volt
színte kirívó, amikor a sír mellett birokra
kelt a Főpappal, aki szánalomból el akarta
távolítani onnét az imádkozó apai. Csikos
Sándor szép orgánumával és hibátlan
dikciójával viszont érzékenyen és pontosan
tolmácso lta a költői szöveget.

A történelmi drámák sémáitól merő-ben
eltérő módon formálta meg az író a Főpap
alakját. A keresztény hit védelmében üldözi
a pogányokat, de min-

hűségesebb társa és könyörtelen ellen-tele,
elő lelkiismerete: egyedül kéri és kérheti
számon az uralkodótól legnagyobb
tévedését. A részigazságokkal szemben az
adott pillanat teljes igazságát hirdeti: az
élet természetes velejárója a halál, így ad
helyet a regi az újnak
így kell kinőni a múltból a jelennek, s ez
megtermi a jövőt is.

Játékából talán csak az irónia, a gúny,
az emberi esendőség erőteljesebb érvé-
nyesítése hiányzott. Kiváltképp abban a
jelenetben, amikor a Főpappal kerül
szembe. Köznyelvi, sőt konyhanyelvi
kifejezésekkel tarkított szövege sokféle
magatartást, játékot kínált: az öreges zsör-
tölődéstől, morgolódástól a
titokzatoskodó szöszmötölésig; a
semmibe nem vett öregember sértődött
felfortyanásától az ügyetlen és gyengébb
ellenfél fölényes kioktatásáig; a
tutyimutyinak látszó vénségtől a ravasz
értetlenségig. Holl itt csupán intellektuális
tanvarságba burkultan villantotta föl a
bújócskázó játékosság színeit , s inkább a
Főpap szellemi legyűrésére
összpontosította erejét.

István király színpadi alakjának - jelle-
mének megformálása a dráma és a szerep
értelmezéséből fakadhat. Egyéniségébe
leginkább a kivételesen nagy ki-



denekelőtt egy magasabb rendű társadalmi
berendezkedés és a magyar állam
megmaradásáért buzgólkodik. Látszólag
ellenfele, valójában kiegészítője a pogány
sámánnak. Ahogy a sámán - és a néma
igric - megtanultak latinul, tisztelik az új
kultúrát, úgy jut el a Főpap az Öreg
igazának belátásáig: a folytonosság, a
hagyományok szükségszerűségének fölis-
meréséig. Nagyobb utat jár be, mint a
darab bármelyik szereplője: István oldalán
kérlelhetetlenül küzdött egy új világ
létrehozásáért, és végül elérkezik ku-
darcának bevallásához. A nagyívű pálya
befutására viszonylag kevés időt, színpadi
jelenlétet és szöveget „engedélyezett" az
író. Bárány Frigyes nyilván emiatt már
első színre lépésekor mintegy „meg-
előlegezte" az út végét: a pogány táltossal
szemben táplált haragját gyorsan le-
csillapította, és az okos kiegyensúlyo-
zottságot érzékeltette. Bárány nem a rész-
leteket és a lehetőségeket „játszotta ki",
hanem egyetlen - lényeges - magatar-
tásformát mutatott föl. Igy viszont nem
jelenhetett meg előttünk az a Főpap, aki
valaha kegyetlen szigorral nevelte Imrét,
aki kutyákkal tépetné szét a sámánt, s akit
még a bajorok is megölnének. Ehelyett a
megbékélt, tudós papot látjuk, amint
rábólint a sámán, az igric szavaira, majd
csendesen búcsút vesz a királytól.

Szabó Tündének - Gizella királynő-nek
- megjelenése, feszes tartása, fekete
ruhájából - kendőjéből fehéren világító
arca, hideg tekintete egy célratörő asszony
erélyes egyéniségéről árulkodott.
Nagymonológjának elején vonásai ellá-
gyulnak, mozdulatai harmonikusak lesz-
nek, kezének gyengéd simításával szinte
életre hívja gyermekét. A magányosság és
emlékezés lírai percei után férje ellen
feltámadó haragjában, őrjöngő át-
kozódásában kevesebb volt a mélyről jövő
őszinte szenvedély; olykor külsődleges
eszközökkel pótolta gyötrelmének és
gyűlöletének elementáris kitörését.

A három dux szerepében Vitai András,
juhász György és Gados Béla sze-
rencsésen mellőzte - a romantikus törté-
nelmi drámákból ismert -- kardcsörtető,
magyaros büszkeségtől duzzadó nemes
sztereotípiáját. Pedig Décse jellemében - a
darab szerint - a „hazáért élni vagy halni"

romantikus indulata, Csetéében nemzeti
önérzetében sértett úr fölhorga-dása,
Zeréndében a modernet idegen
huncutságnak tekintő nemes anakroniz-
musa húzódott meg. Vitai és Gados -
Csete és Décse - inkább tiszteletteljes

határozottsággal sorolták fel a királynak
jogos ellenvetéseiket. Orgyilkost felbujtó
lázadóként sem billentek át acsargó tá-
madásba v a g y meghunyászkodó védeke-
zésbe, inkább megmagyarázták tettük in-
dítékait. Ily módon szerepük és feladatuk
arányait a darab és az előadás lényegesebb
szempontjához - az István-életmű
piedesztáljának megőrzéséhez -
simították.

Rudas István mint néma igric, illetve
Szigeti András megvakított Vászolyként -
két drámai epizódban - emberi tra-
gédiájukat jelenítették meg úgy, hogy
egyéni sorsuk szimbolikus értelmet nyert.

Ratkó József drámája egységes han-
gulatú, egyenletes színvonalú, szép elő-
adásban kelt életre a rendező, a szce-
nikusok és a színészek közös törekvése
nyomán. A költői dráma - nyitottsága
révén - sokféle színpadi, rendezői meg-
közelítést is felkínál. A nyíregyházi szín-
ház úttörő vállalkozása után remélhetőleg
találkozunk még a műben rejlő egyéb
színpadi lehetőségek kibontásával is.

A fekete ember

A debreceni színház nem csupán e g y új
magyar dráma bemutatásáért j á r ó elis-
merésre pályázott, hanem okkal-joggal
kapott az alkalmon, hogy Tóth-Máthé
Miklósnak a város krónikájához kapcso-
lódó művét elsőként a legilletékesebb
közönségnek, a debreceni nézőknek pre-
zentálja. A témát a reformáció hazai
elterjedésének és az eltérő irányzatok
összeütközésének történetében kiemelke-
dő jelentőségű 1569-es tiszántúli paraszt-
felkeléséből merítette, amikor az ana-
baptista tanok hívei - szegény jobbágyok
és városi plebejusok - Karácsony György
vezetésével a kálvinizmus fellegvárának,
Debrecen városának köze-lében vertek
tanyát, s egy eredménytelen török elleni
támadás után a város patrícius vezetői
ellen fordultak. A drámában megjelenő
Méliusz Juhász Pétert a debreceniek
Wittembergából hívták a városi
református gyülekezet élé-re, s a
huszonhét éves fiatalembert rövidesen
püspökké választották. Ő szervez-te meg a
tiszántúli református egyházkerületet s
munkálkodásának eredménye-ként lett a
„kálvinista Róma" a kora-beli
Magyarország egyházi és művelődési
központja.

A Debrecenben élő író avatott ismerője
e kornak, hiszen gondos előtanulmányok
után két kisregényben M e g s z á m -

látta futásodat ..., I s t e n trombitája - már
megírta Károlyi Gáspár és Méliusz juhász
Péter életét. Ez utóbbiba beleszőtte
Karácsony György felkelését is. (A pa-
rasztháborút elsőként A fekete ember cím-
mel hegedüs Géza dolgozta fel.) Tóth-
Máthé stílusa nemzeti kultúránk jeles
művén csiszolódott: ahogy ő írja: „visz-
szavezethető legfőbb lelki és szellemi
stúdiumomhoz: a Károlyi-bibliához".

Tóth-Máthé Miklós drámája hitelesen
idézi fel a parasztvezér személyét és a
felkelés eseményeit. Karácsony György,
az Erdélyből szökött paraszt tanulatlan
ember, de erejével és prédikációjával
rendkívüli hatást tudott gyakorolni kör-
nyezetére. Elhivatott prófétának érezte
magát, aki Mihály arkangyaltól kapja
sugallatait. Azt hirdette, hogy a török
ellen „szent háborút" kell viselni. Tehát ő
maroknyi csapattal, fegyver nélkül fogja
az egész országot megmenteni a
pusztulástól, mert fellépésekor Isten tüze
elemészti majd a pogányokat. Ezért pa-
rasztjaival együtt buzgón imádkozott
ahelyett, hogy a kardforgatás mesterségét
gyakorolták volna. Seregéből válogatott
néhány száz emberrel indult a ba-
laszentmiklósi török palánk ellen. A törö-
kök persze szétszórták a kis csapatot.
Híveinek bizalma megrendült benne,
támogatói: az egri végvári vitézek és a
debreceni céhpolgárok elhagyták. Ekkor
fordult a város ellen, néhány katonájával
bevonult a magisztrátusra, itt elfogták és
halálra ítélték. Maradék seregét Tisztántúl
földesura, Báthory Miklós ver-te szét.

Karácsony György és szent hadának
históriája drámába kívánkozik, a puszta
történet is mához szóló üzenetet rejthet
magában. A fekete emberben a z í r ó a

tévhitek értelmetlenségét a felismert igaz-
ság cselekvő hitével állítja szembe. De a
darab az írói közlendő félreérthetetlenül
tiszta megfogalmazása ellenére sem kelt
katartikus hatást. A drámába zsúfolt
események, emberi sorsok felettünk zúg-
nak el ahelyett, hogy - visszhangot verve
bennünk - gondolkodásra, azonosulásra
ösztönöznének.

Az író sikeresen elkerülte ugyan a
képeskönyvek mutatós ürességét és a hit-
vitázó drámák fárasztó elvontságát, vi-
szont az életszerűség, a cselekmény-és
jellemrajz konkrétsága érdekében
mesterkélt szituációk tömegét sorakoz-
tatta föl. A tizenkét képben - és jóval több
jelenetben - kibontakozó történet
Karácsony személye körül bonyolódik; a
számtalan szereplő egyéni konfliktu-



sa, az eseményekben bővelkedő paraszt-
háború szinte teljes menetének színpad-ra
ültetése jószerivel szétzilálja a.
főkonf l ik tust. Tóth-Máthé bemutatja a
sereget, az ingaduzókat és
megszállottakat, felvonultatja a
debrecenieket, köztük Méliuszt, és
megjeleniti a törököket s. Végigkíséri a
főhős kacskaringós útját a tábortól
Debrecenbe, aztán a törökök ellen, majd
ismét a városba, ahol a
végzete várja. Többek között mellékszál-
-ként belefűzi feleségének, Dorkának ál-
dozatos sorsát is. Az egyenként jól meg-
konstruált, érdekes színpadi szituációkat a
drámai cselekmény horizontális terjedelme
!tö l t i k i, s nem tárul fel a jellemek és
cselekedetek sokoldalú lélektani
motivációja, a szereplők emberi viszony-
latainak bonyolultsága.

Karácsony György, a fekete ember,
dráma túlnyomó részében megszabott és

bukásra ítélt mártír. Alakjában nincs meg a
sorsvállalás belső logikai kényszere és a
tragikus tévedés fensőbbsége. Esztelen
vállalkozásában először valamiféle
donquijotizmus tragikomikus áldozatának
is vélhetnénk. (A XV I . századi
parasztvezér valóságos történetében
egyébként is egy rendkívül ellentmondásos
korszak szélsőséges megnyilvánulásainak
modellje fedezhető fel.) Magatartása csak
akkor telítődik drámai feszültséggel,
amikor Méliusszal vitázva ki-mondja, hogy
azért nincs választási lehetősége, mert
parasztjával együtt nem mehet oda vissza,
„ho l az állatnak is nagyobb becsülete
vagyon". De jóval később - a törököktől
elszenvedett csúfos vereség,
szövetségeseinek elfordulása, híveinek
gyilkos összetűzése után - Istentől is
megcsalatva ébred rá igazi küldetésére: a
zsarnok földesurakat, nemeseket kell
legyőznie. Ez a felismerés avatja a fekete
embert tragikus hőssé. \ darab szerkezeti
kompozíciója viszont ekkor Dorka
tragédiáját helyezi előtér-be. (A debreceni
főbíró túszként ő rz i az asszonyt. Dorka
öngyilkos lesz, hogy férjét és katonait ne
tartsa vissza semmi bosszújuk
végrehajtásában.) A túlságosan
„kihegyezett" helyzetek paradox módon -
nem felerősítik, hanem kioltják a drámai
feszültséget. A felsorolhatatlanul sok kis
dráma egymásra halmozásában elvész az
igazán nagy emberi vagy közösségi
dráma.

A gyorsan változó jelenetekhez hatá-
sos és működőképes színpadképet
teremtett Csányi Árpád díszlettervező. A
tábort fölül kihegyezett vastag szálfák
veszik félig körül, mintha a kerítés
mögö t t ,

T ó t h - M á t h é Mi k l ó s : A feke te ember (debreceni Csokonai Sz ínház) .
J e l e ne t a z e lőa dá sb ó l ( Vár da i Ma g d a fe l v . )

lejátszódó fegyveres harcokat. Gáli
hatásos térkompozíciókkal, dinamikus
mozgásokkal és akusztikus eszközökkel
tökéletes illúziót tudott keltem. A fősze-
replők párbeszédeit a - vélhető leg -
háttérben meghúzódó sereg imájával,
énekével, morajával kísérte vagy

ellenpontozta. Gyakorlott kézre vallott a
csoportozatok tagjainak .arányos
elhelyezése és eleven mozgalmassága.
Csak példának kiemelve: a
balaszentmiklósi kudarc után a csalódott
katonák egymásnak esnek. A színre Iepő
vezér hírtelen a feléje fordított kardok
gyűrűjében találja magát. Heves vita után
sikerül Ie
csillapítania katonáit, s azok fegyverüket
halomra dobatva ismét mellé állnak.
A képi megoldások mellet! a rendező
főként arra koncentrált, hogy a szava-
lásra, a "historizáló" játékmodorra
inspiráló szöveg természetes
hangnemben keljen életre. Ennek ugyan
áldozatul csat S dráma egyik fontos
jelenetet: Karácsony és Méliusz
találkozása. Méliusz a debreceni főbíró
kívánságára megy el a táborba,. hogy
nyáját j ó útra térítse, vagy legalábbis
eltávolítsa a veszedelmes tömeget a
város közeléből. Karácsony György
testvéreként köszönti , es keri , hogy

maradjon k ö z ö t t ü k . Hamarosan
világossá vá l ik mindkettőjük számára,
hogy az e g y a z o n vallás hirdetőit merőben
más társadalmi célok vezérlik.) Méliusz
és karicsony clííször ülik társalognak; a
termcszcres es laza f„clyrctben
elhi;ang)zott mondatok igy megfakul-nak
e s élüket i -eszűk, A i i r<t n i i v cky t
herében aztán felállnak, áin dialógusuk
eltolt'ulik a; dcklamácio fele. (;alf Laszlc,
közvetlen és l~r~z nettsüli sziluácicíkl:al,
magatartásformákkal oldottal till a drámai
sziiyeg olykor patetikus hevet, ugyan-
akkor a sz.íncszck érdeme i s , hogy az
izzs; gondolatok i alé,ságosan átélt érzel-
mekben iejezüdr-ck Iti.

Karácsony György - a központi hős
- szerepe látszólag nagy és halás színé-
szi feladat. A fekete ember külső és belső
tulajdonságaiban pontosan megrajzolt
markáns egyéniség, sugárzó fiz ikai és

a színhad hátsó, homályba vesző részében
húzódna meg a .tere!. Az enteriő-
röket a városháza tanácsterme. Mé-

liusz dolgozószobája a színpad előte- rében

alakítják ki úgy, hogy a hátul fél - sejlő
kerítés fenyegetően magasodik föléjük.

Később a szálfák befele fordulva már a
parasztok felé merednek, aztán
áthatolhatatlan falként zárják be a f o g o l y

Dorkát és Karácsony Györgyöt . Látvá-
nyosan gyulladt fel a "szent láng", mely
Karácsony reménye szerint elpusztítja a
törököket. (A darab szerint ez a törökök
ravasz cselvetése volt: körberakták a
palánkot szalmával, meggyújtották, és a fe-
dezékben fölkészültek a támadásra.)
A távolban égő vár fénye visszatükröződött

a színpadon, a t ő r b e ejtett magyarok
áhítattal köszönték meg az "ég
ítéletér". A török bég hadiszállását azon-
ban Csányi sem tudta beilleszteni képei-
nek egységes rendszerébe. Kényszerú
sablonhoz. nyú l t ; színes szőnyegekkel,
réztálcákkal, gyümölcsökkel „kör í tet te " az
egész darabból kirívó jelenetet.

Greguss Ildikó jelmeztervező engedett
rutinszerű megoldásoknak: szőrökbe-

bőrökbe bújtatta a paraszthősöket; a
közkatonákon félig paraszti, félig katonai
gúnyák, a nemeseken magyaros atillák, az
asszonyokon népies pruszlikok, szoknyák
jelezték a szereplők társadalmi
hovátartozását.

Gali László rendező invenciózus
irányítása sem tudta a dráma "önkitoldó"

hatását visszájára fordítani, noha a en-
dületes es érdekes előadás mindvégig fogva
tartotta a nézők figyelmét. Az egymásba
fonódó jelenetekből csakugyan nehezen
lehetne szelektálni, kiemelni, el-hagyni,
legfeljebb a törökök bemutatását szolgáló
kommersz kép átalakítását vagy mellőzését
kellett volna mérlegelni. A mézesmázos bég
előtt kényszeredetten vonagló magvar
jobbágylányok majdnem komikusak voltak.

A történelmi drámák előadásaiban olykor
nagy létszámú statisztéria hiányában,
néhány szereplővel próbáljak imitálni a

tömegjeleneteket, a n y í l t sz í n en
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elkierejével mindig magára vonja a fi-
yelmet. De a főhős prófétikus alkata
gyensúlyban kell hogy álljon hiteles em-
eri érzelmeivel. A vendégszereplő Den-
yel Iván megjelenésében ideális vezér
olt. A sokat megélt, „nehéz szavú"
arasztok magabiztosságát és határozott-
ágát árasztotta magából. Küldetéses
egszállottságában is - a földön járva - a

ó pásztor, a lelkiatya szeretetével nevel-
ette a hozzá menekülő szegényeket.
nnepélyes, megfontolt gesztusai tiszte-

etet parancsoltak hivőktől és ellenfelektől
gyaránt. Néhány katonájával bemegy a
ebreceni tanácsházára, hogy kikövetelje
eregének ellátását. Búcsúzásképpen
lhelyezi kardját az asztalon, ezzel a moz-
ulattal kínál szövetséget és védelmet a
árosnak - ígér kérlelhetetlen megtorlást
gyezségük megszegése esetén.

Dengyel egyéniségéből, alakításából az a
enső szuggesztív sugárzás hiányzott,
mellyel valaki eleve kiemelkedik és fö-
ébe nő a többinek úgy, hogy közben
sendően emberi lény maradjon. Asszo-
yával való gyengéd együttléte alkalmával
iányzott belőle az őszinte és egy-szerű
íraiság. Veresége után nem tudta elég
okrétűen érzékeltetni a tévedés, a kudarc
lviselhetetlenségét, a bukás szörnyű
lményét, pillanatnyi gyengeségét,
élelmét, tehetetlenségét; ehelyett
alamiféle ideges kapkodás mutatkozott
eg rajta. Az utolsó jelenetben talált még

alamennyire magára, amikor gyűlöletét
s kielégületlen bosszúvágyát a debreceni
rakra - és Méliuszhoz szólva - az istenre
údította.

Méliusz szerepében Fésüs Tamás nem
udta életre kelteni az egyházat és kultúrát
eremtő személyiség képzeletünkben élő
deálját. Hiába közlik ugyanis a történeti
orrások, hogy Méliusz a paraszt-fölkelés
dején mindössze talán harminc-öt éves
olt, közösségi emlékezetünkben nagy
ekintélyű, tudós papként jelenik meg, s a
ráma sem tér el ettől az elképzeléstől.
ésüs Tamás éveinek száma jóllehet közel
ll a históriai személy életkorához, mégis
endezői tévedésnek mond-ható a
eformátus egyházfő szerepének rábízása.
iligrán alkata, fiatalos súlytalansága
leve megfosztotta attól, hogy akár
artnere, akár ellenfele legyen a fekete
mbernek. Nem volt átütő erejű egyéni
onfliktusa sem, amikor hite és akarata
llenére a debreceni bíró követelésének
ngedve megy el a parasztok táborába,
ogy a jámborul imádkozó sereget
oltaképpen a biztos halálba, a török ellen
üldje.

A sokszereplős darabból három színészi
alakítás emelkedett ki. Szőcs Lászlót, a
fekete ember alvezérét, Kóti Arpád
játszotta. Karácsony leghűségesebb társa,
de vak hitében és hiszékenységében
kételkedő ellenlábasa. Kóti megkapó
őszinteséggel és szenvedéllyel védi, tá-
mogatja urát addig, amíg józan gondol-
kodása engedi. Igyekszik ellensúlyozni
Karácsony túlzásait, és visszatartani őt a
meggondolatlan cselekedetektől. Akkor is
mellette áll, amikor mindenki elhagyja.
Kóti játékának hitelét éppen az adta, hogy
a racionalitás határain belül a teljes
meggyőződés érzelmi gazdagságával nem
egy emberért, Karácsony Györgyért,
hanem a lelkileg is megnyomorított
parasztokért küzdött.

Sárady Zoltán a debreceni főbíró sze-
repében azt a kényszerű szituációba ke-
rült hivatalnokot képviselte, aki véd-vén
és szolgálván városát, bármi áron
megpróbálja elsimítani a bonyodalmakat.
Félelemmel teli kisember addig, amíg
túlerővel áll szemben, és kímélet-len
nemes, amikor úrrá lesz a helyzeten.

A Dorkát megszemélyesítő Csoma Judit
a szerelmes, gyengéd, hűséges, bátor és
harcias asszony paneljeiből összerakott
alakját igyekezett életre hívni. Valódi
megrendülést akkor tudott kelteni, ami-
kor a végső kétségbeesés és eltökéltség
szándékával véget vet életének.

A fekete ember - a mostanában bővebben
sorjázó történelmi drámák között - a
nagylélegzetű írói nekifeszüléssel ke-
letkezett. Ez mindenesetre megalapozza
azt a feltételezést, hogy Tóth-Máthé
Miklós elhivatottságából és színpadi érzé-
kéből koncentráltabb drámai alkotások is
születhetnek. A debreceni szín-ház pedig
láthatóan készen áll arra, hogy a jelenkori
drámairodalom legfrissebb műveit
igényesen megjelenítse.

A következő számaink tartalmából

Tarján `Tamás::

Zéró

Csáki Judit:

Joyce a színpadon

Bécsy Tamás:

Calais-i polgárok

Nánay István:

Kecskeméti előadások

Mihályi Gábor:

A magyar "gazdag színház"

szegénysége

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A Nagy család -
húsz év után

Németh László-bemutató a
Józsefvárosi Színházban

A Nagy család nem tartozik Németh László
legjobb drámái közé. Maga is elismeri:
„Ha az Utazás arra volt példa, hogy a
szerencsés téma mennyire megkönnyíti a
kidolgozást, a Nagy család tanulságos
ellenpélda, hogy milyen a »szerencsét-
len« téma, ahol a foganás eleinte észre
sem vett hibája kidolgozás közben való-
ságos fejlődési rendellenességgé nő,
melyet a szívós munka, többszöri neki-
fohászkodás is csak félmegoldással képes
kiküszöbölni." (A Nagy család története,
Mai témák, Szépirodalmi, 1963. 183, o.)

Valójában regénytémába ütközött,
amikor régi vesszőparipáját, a mikrokö-
zösségek helyébe lépő nagy közösségek
formálódását akarta megírni. Ugyanakkor
ez a régi rögeszme - „a közösségek ösz-
szetartásához emberek szíve-vére kell -
egy-egy beépített Kőműves Kelemen-né" -
a társadalmi drámákkal rokonítja a Nagy
családot, elsősorban a Cseresnyés, a
Mathiász-panzió, a Győzelem
motívumvilágával.

Mert miről is van szó ebben a nagy-
szabású írói vállalkozásban? Egy értelmi-
ségi család felbomlásáról, amelyet a kis-
közösség eddigi összetartója, az anya sem
tud megakadályozni. Ez a paraszti szár-
mazású, gyémántkeménységű és -tisztasá-
gú alak tipikus Németh László-hősnő, a
Bethlen Katák, Kurátor Zsófik rokona, aki
a megváltozott társadalmi körülmények
között elsőgenerációs értelmiségivé vált:
fizikussá. „A gyökérvetés, mélyebb-re
kapaszkodás paraszti ösztöne azonban
továbbra is ott marad benne, úgy ragasz-
kodik nem a férjéhez, akinek a gyengéit
látja, a családjához, mint ősei a néhány
nyíl földecskéjükhöz." Ez a negyvenes
éveit taposó asszony két kamasz gyerekkel
mégis magára marad, a férj elmegy egy
nála jóval fiatalabbal. Ebben a mindennapi
háromszögtörténetben ott kezdődik a
Németh László-i rögeszme, hogy milyen
továbbélési lehetőségek adódhatnak a
hősnő számára. És Kata a nagy családot, a
nagyobb közösséget választja, mert
„mágnesemberként" rend-kívül alkalmas
arra, hogy maga köré vonzza a fiatalokat,
időseket egyaránt.


